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Plenário do Senado aprova Medida Provisória 613  
 

O Plenário do Senado Federal ratificou a redação final da Câmara dos Deputados à Medida Provisória 
613/13, que concede incentivos tributários aos produtores de etanol e à indústria química, por meio de 
crédito presumido e da redução de alíquota do PIS/Pasep e da Cofins.  
 
O texto que segue para sanção presidencial inclui pontos importantes, como o repasse de recursos aos 
municípios no valor de R$ 3 bi para melhoria de serviços públicos e o restabelecimento das alíquotas de 
PIS/Cofins para a cadeia produtiva química e petroquímica vigentes antes da edição da Medida 
Provisória.  
 
De acordo com a redação original, as alíquotas atuais de 1% (PIS-Importação) e de 4,6% (Cofins-
Importação) são diminuídas para 0,18% e 0,82%, respectivamente, entre 2013 e 2015. A redação 
aprovada mudou a alíquota final desses produtos para 2018 em diante. Em 2016 e 2017, elas sobem 
progressivamente, mas, em 2018, em vez de ficarem acima das atuais (1,65% de PIS/Pasep-
Importação e 7,6% de Cofins-Importação), elas retornam ao patamar original (1% e 4,6%, 
respectivamente). Entre os produtos beneficiados com a redução estão os usados para produzir buteno, 
butadieno, benzeno e tolueno. 
 
Foram prorrogados, de 2014 para 2024, os benefícios fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus. 
Entretanto, outros benefícios para projetos ligados ao desenvolvimento regional, no âmbito da Sudam e 
da Sudene, tiveram o prazo diminuído. Atualmente, esses outros benefícios, de redução no Imposto de 
Renda para produção de equipamentos eletrônicos destinados a inclusão digital, são válidos por dez 
anos para projetos que forem aprovados até 31 de dezembro de 2018. Agora, o benefício deverá ser 
extinto a partir de 2024. Além disso, ficou assegurado aos produtores de etanol o uso de saldo de 
créditos do PIS/Pasep e da Cofins para compensar outros tributos ou pedir ressarcimento (isso só era 
permitido para os créditos conseguidos até a edição da MP). 
 
A Medida Provisória vai à sanção. 
 

 
 
CNI participa de audiência pública no Senado sobre o anteprojeto de lei 
de arbitragem e mediação  
 
A comissão de juristas responsável pela elaboração do anteprojeto de lei de arbitragem e mediação no 
Senado, presidida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luís Felipe Salomão, promoveu nesta 
semana quatro audiências públicas, com representantes de instituições ligadas à arbitragem e mediação 
no Brasil. 
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Hoje a audiência pública na comissão contou com os convidados: Cássio Augusto Muniz Borges, 
Gerente Executivo da Diretoria Jurídica da CNI; Octavio Fragata Martins de Barros, diretor do Instituo de 
Estudos Arbitrais - IDEA; Carlos Henrique Fróes, membro e ex presidente do Instituto dos Advogados 
Brasileiros - IAB; Lauro da Gama e Souza Júnior, presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem - 
CBAR; Luiz Périssé Duarte Júnior, diretor da Associação dos Advogados de São Paulo - AASP; e 
Marcelo  Dias Vilela, presidente da Câmara de Arbitragem  Empresarial do Brasil -  CAMARB. 
 
Os convidados foram unânimes no sentido de que a atual lei de arbitragem (lei n° 9.307/1996) foi 
fundamental para o crescimento e a consolidação do instituto no Brasil, contudo, necessita de 
aprimoramentos de ordem formal, destacando: (i) inserção de dispositivo elencando  princípios 
norteadores da arbitragem, especialmente o da autonomia das partes e da irrecorribilidade do laudo 
arbitral; (iii) confidencialidade do rito arbitral; (iv) liberdade das partes na escolha dos árbitros; (v) 
autorização expressa para arbitragem no âmbito da Administração Pública. 
 
Cássio Augusto Muniz Borges, Gerente Executivo da Diretoria Jurídica da CNI, destacou que a 
segurança jurídica e a desburocratização estão dentre as macrometas do Mapa Estratégico da Indústria 
2013-2022. A arbitragem é tema prioritário para a Indústria, na medida em que é um instrumento 
eficiente de solução de conflitos e, consequentemente, fundamental para a agilidade do Judiciário. Por 
fim, defendeu a aplicação da arbitragem no âmbito das relações de trabalho e da Administração Pública. 
 
Amanhã, 30 de agosto, haverá reunião ordinária entre os membros da comissão para deliberações 
acerca da elaboração do anteprojeto. A conclusão dos trabalhos da comissão está prevista para o final 
de setembro. 
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